
 

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акта 
  

Вид: проект розпорядження голови облдержадміністрації  
  

Назва: „Про внесення змін до Умов конкурсу з перевезення пасажирів на 

міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)” (далі – Умови 

конкурсу).  
  

Виконавець заходів з відстеження результативності: департамент інфраструктури, 

розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації  
  

Цілі прийняття акту:  

- забезпечення вимог діючого законодавства щодо Умов конкурсу у частині 

запровадження системи супутникового моніторингу на міжміських і приміських 

автобусних маршрутах загального користування та обмеження щодо участі 

перевізника у конкурсі з підстав, визначених законодавством, для досягнення 

найбільш ефективної організації та забезпечення проведення конкурсів із 

визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального 

користування, організатором перевезень на яких є Закарпатська 

облдержадміністрація, залучення та стимулювання суб’єктів господарювання до 

оновлення рухомого складу, створення конкурентного середовища у сфері 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що унеможливить 

передумови для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку 

пасажирських автоперевезень, забезпечить задоволення потреб населення у 

перевезеннях, підвищить якість і безпеку транспортних послуг, а також 

оперативне реагування на потреби ринку перевезень пасажирів. 
 

Тип відстеження: базове. 
 

Методи одержання результатів: аналіз статистичних даних за відповідний 

період, що передує даті набрання чинності розпорядження. 
 

Дані, на основі яких відстежувалась результативність: статистична 

інформація, інформація ПрАТ „Закарпатавтотранс” та  перевізників. 
 

Показники результативності регуляторного акту: 

Дія акту поширюється на 56 суб'єктів господарювання, які здійснюють 

перевезення пасажирів на постійних міжміських і приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області 

(внутрішньообласні маршрути), організатором на яких є облдержадміністрація. 
 

Показники  Прогнозні значення 

Кількість придбаних більш нових  

та/або комфортабельних автобусів 

Щорічне оновлення рухомого складу 

–  5 одиниць 

Кількість перевезених пасажирів Максимальне наближення кількості 

перевезених пасажирів до показника 

2019 року 
 

 

 



Строк виконання заходів з відстеження: 05.01.2021 – 05.02.2021. 

  

Значення основних показників за 2020 рік: 

 

Назва показника Значення 

Кількість придбаних більш нових  

та/або комфортабельних автобусів 

3 

Кількість перевезених пасажирів 18535,2 тис. пасажирів* 

 

* Значне зменшення перевезень пасажирів автомобільним транспортом 

загального користування (на 44,5 відс. до 2019 року) зумовлено припиненням 

перевезень з 18 березня до 1 червня 2020 року відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, а у подальшому – обмеженнями щодо 

кількості пасажирів в автобусі регулярних маршрутів у міському та приміському 

сполученні. 

 


